
 
 

Obecný  úrad      Š  t  e  f  a  n  o  v  á 
 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OZ/ Štefanová konaného dňa 25. apríla 2017 

o 16,00 hod. v zasadačke OÚ Štefanová. 

 

 

Prítomní:   Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1. 

                          Poslankyňa Mgr. Katarína Feriancová  sa ospravedlnila. 

                           

 

Program:  1. Otvorenie, odsúhlasenie programu, určenie overovateľov, kontrola uznesení 

  2. Voľba Hlavného kontrolóra obce Štefanová 

  3. Rôzne 

                        4. Uznesenia  

                        5. Záver 
 

 

K bodu č. 1 :  

 

Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol  starosta Viliam Tekula. 

Zapisovateľom zápisnice poveril Elenu Perželovú za overovateľov zápisnice boli 

určení poslanec Miroslav Schmidt a poslankyňa Katarína Neuschlová, kontrola uznesení 

poslankyňa Miklášová Adriana 

  Starosta Viliam Tekula navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program 

bol schválený bez pripomienok  prítomnými poslancami.  

 

 

K bodu č.2: 

   

  Starosta obce predniesol prítomným návrh na voľbu Hlavného kontrolóra Obce 

Štefanová a predložil volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra. 

Poslanci  jednohlasne schválili volebný poriadok. 

                 

             Poslanci poverení vyhodnotením predložených prihlášok konštatovali že kandidátka,  

ktorá doručila prihlášku na Hlavného kontrolóra Obce Štefanová spĺňa všetky podmienky 

stanovené na funkciu Hlavného kontrolóra. 

Z otvárania obálky bol spísaný záznam. 

         Po kontrole splnení podmienok, pristúpili poslanci k samotnej voľbe Hlavného 

kontrolóra. 

Volebná komisia jednohlasne zvolila  Hlavnú kontrolórku Obce Štefanová Mgr. Ivetu 

Balejčíkovú na obdobie 6 rokov s pracovným úväzkom 0,1 mesačne / 4 hod. týždenne.  

 

Z voľby Hlavného kontrolóra bola spísaná zápisnica. 
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K bodu č.3: 

            

            -  Mgr. Iveta Balejčíková  funkciu Hlavného kontrolóra v Obci Štefanová prijala 

 a zároveň vyzvala poslancov OZ, odsúhlasiť vykonávanie inej zárobkovej činnosti  HK. 

 

Poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

            -  Poslankyňa Neuschlová upozornila na nesúlad znenia bodu programu č.8, so znením 

uznesenia 08/OZ/17 v Zápisnici zo zasadnutia OZ 14.03.2017, zapisovateľka E. Perželová  

sa ospravedlnila a sľúbila nápravu. 

          

Poslanci vzali na vedomie. 

           

- Starosta informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o schválenej dotácii BSK 

pre Obec Štefanová na projekt  „Obnova a údržba parkov obce Štefanová“ v sume  

9800,-€, čo však znamená, že bude potrebné dofinancovať časť uvedeného 

projektu nakoľko tento bol vypracovaný  na celkovú sumu 18 600,-€. 

 

Poslanci vzali na vedomie. 

        

- Starosta oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva o nutnosti rekonštrukcie 

výdajne stravy v MŠ v zmysle zákonných noriem.  S tohto dôvodu dá starosta obce 

pripraviť projektovú dokumentáciu. 

  

Poslanci vzali na vedomie. 

  

- Starosta oboznámil poslancov že výdajom stravy v MŠ bola poverená  p. Andrea 

Čápková. 

 

Poslanci vzali na vedomie 

 

- Poslankyňa Miklášová navrhla úpravu  poriadku na multifunkčnom ihrisku pre deti 

do 15 rokov, ktoré sú podľa jej vyjadrenia, vytláčané z ihriska dospelými  osobami 

a sú takto  obmedzované v hre na ihrisku.  

 

Poslanci s návrhom nesúhlasili.   

  

 

- Starosta predniesol návrh poslancom Obecného zastupiteľstva na odsúhlasenie 

využívania  súkromných motorových vozidiel zamestnancov obce Štefanová na 

služobné účely – dovoz stravy pre školskú jedáleň MŠ v Štefanovej.          

 

Poslanci vzali a jednohlasne súhlasili. 



 

 

 

 

- 3   – 
tretia strana  zápisnice  zo  zasadania  Obecného  zastupiteľstva  Štefanová  zo  dňa 25. apríla  2017 

 

K bodu č.4: 

 

UZNESENIE č.: 10/OZ/17 

 

             Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  Volebný poriadok pre voľbu 

hlavného kontrolóra Obce Štefanová v predloženom znení. 

 

UZNESENIE č.:11/OZ/17 

   

           K voľbe Hlavného kontrolóra obce Štefanová 

  

           a) Obecné zastupiteľstvo obce Štefanová  berie na vedomie výsledok volieb  

na funkciu Hlavného kontrolóra obce Štefanová 

  

            b) Obecné zastupiteľstvo obce Štefanová  konštatuje že volebná komisia jednohlasne 

zvolila  Hlavnú kontrolórku Obce Štefanová Mgr. Ivetu Balejčíkovú na obdobie 6 rokov 

s pracovným úväzkom 0,1 mesačne s účinnosťou od 01.05. 2017. 

 

  

 

UZNESENIE č.:12/OZ/17 

 

           Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  vykonávanie inej zárobkovej 

činnosti  Hlavnej kontrolórky Mgr. Ivety Balejčíkovej.  

 
               

UZNESENIE č.:13/OZ/17 

 

           Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e   využívanie súkromných 

motorových vozidiel zamestnancov Obecného úradu Obce Štefanová na služobné účely – 

dovoz stravy pre školskú jedáleň MŠ v Štefanovej.          
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K bodu č.5 : 

 

 Po vyčerpaní bodov programu starosta obce Viliam Tekula poďakoval poslancom        

za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.  

 

 

Overovateľ zápisnice:                                                                      Kontrola uznesení: 

 

Miroslav Schmidt                     Adriana Miklášová 

       

Katarína Neuschlová  

                  

 

 

Zápisnicu napísala:                                                                       Starosta obce Štefanová: 

Elena Perželová                         Viliam Tekula 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 


